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Dnr: 150-2013

§ 160 Sammanträdestider för socialnämnden 2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden sammanträder 2014: 16 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj,
24 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och den 16 december
kl. 13.30-16.30.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2014. Kommunförvaltningen har
tagit fram förslag till tider som innebär att nämnden sammanträder tisdagar kl. 13.30-16.30 på
följande datum:
16 januari (torsdag)
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
24 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden sammanträder 2014: 16 januari, 25 februari, 25 mars,
29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och den
16 december kl. 13.30-16.30.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ, BTTG, SHG, MEKN)
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Dnr: 140-2013

§ 161 Remiss, Svalövs kommuns handlingsprogram för skydd mot
olyckor
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten i Svalövs kommun har tagit fram ett nytt förslag till handlingsprogram för
skydd mot olyckor. Förslaget skickades till Bygg-, trafik- och räddningsnämnden (BTRN) för
yttrande. BTRN beslutade 2013-09-24 § 76 att remittera förslaget till handlingsprogram till
samtliga styrelser och bolag inom kommunen samt angränsande kommuner. Svar ska lämnas till
BTRN senast den 30 november 2013.
Ledningsgruppen i sektorn för social omsorg har läst förslaget till handlingsprogram och anser att
det är ett välskrivet dokument som på ett bra sätt sammanfattar det arbete kommunen ska utföra
för skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-12
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-09-30, inkl. utkast Svalövs kommuns
handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Handlingsprogram för skydd
mot olyckor.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
BTRN (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-11-14

Sida 6/9

Dnr: 45-2013

§ 162 Motion, Fältsekreterare i Svalövs kommun
Socialnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras för kompletterande utredning.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion i vilken det föreslås att
Svalövs kommun utreder behovet av fältsekreterare och dess uppdrag samt att kommunen
avsätter medel i tilläggsbudget 1 2013 till ovanstående tjänst/-er. Motionen överlämnades till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden beslutade 2013-04-16, § 47, att förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen
är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-06-03, § 116, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17, § 98, Ärendet återremitteras för utredning där man
tydligt kan se vad kommunen sparar att inte tillsätta fältsekreterare.
Kommunen har idag ingen fältsekreterare i syfte att arbeta uppsökande och i förebyggande syfte
med ungdomar i kommunen.
Kommunen har en öppenvårdsenhet, som ska göra en del av de saker som är en
fältsekreterares arbete. De ska antingen genom bistånd från socialsekreterare eller genom eget
initiativ s k biståndslös behandling arbeta med att ge stöd åt ungdomar och dess föräldrar.
Öppenvården arbetar mot skolorna där det behövs. Insatserna från öppenvården kan vara
gruppbehandling, föräldrautbildning. Öppenvården går ut till alla föräldrar i årskurs åtta och
informerar om droger.
Socialsekreterare har kontinuerliga möten med skolorna i kommunen. En gång per månad är en
socialsekreterare på skolorna i kommunen. Syftet med dessa möten är konsultativa, lärare ska
ha möjlighet att diskutera elever som de är oroliga för, om det ska göras en anmälan eller ej.
Syftet är också att samverka generellt kring problem som uppmärksammats. Det kan vara
droger, kriminalitet etc.
De socialsekreterare som arbetar mot barn i åldrarna 0-12 år har samverkan med BVC och
MVC. Möten är av samma karaktär som de mot skolorna.
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Det finns en väl upparbetad samverkan mot polisen. Polisen är med på teammöten en
gång/månad. Det kan då röra generella problem som polisen har uppmärksammat eller enskilda
personer eller grupper av ungdomar. Polisen är även med på högstadieskolans möte. Målet med
ovanstående är att så tidigt som möjligt upptäcka sociala problem.
Kommunförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte finns behov av en fältsekreterare, då de
behov som finns tillgodoses genom ovanstående.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-17, 98
Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-03, § 116
Socialnämndens protokoll 2013-04-16 § 47
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-04-09
Remittering av motion, daterad 2013-02-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-28, § 12
Agnetha Perssons (C) och Ida Anderssons (C) motion, inkommen 2012-12-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Agnetha Persson (C): Ärendet återremitteras för kompletterande utredning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att socialnämnden antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (CAKK, SHG, BTTG)
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§ 163 Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vid sammanträdet fanns inga aktuella domar att redovisa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: -

§ 164 Information
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonom Mari-Anne Kristensen informerar om:
a) Uppföljning per den 31 oktober 2013 (dnr 151-2013).
Verksamhetschef Britt Tullberg informerar om:
b) Antal hushåll med försörjningsstöd
Oktober 2013: 110 st
Oktober 2012: 122 st
c) Utbetalt försörjningsstöd
Oktober 2013: 824 595 kr
Oktober 2012: 844 990 kr
d) Länsstyrelsens delbeslut 2013-10-25 om ersättning för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt 37 § förordningen (2010:1122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (dnr 104-2013).
e) Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn (dnr 152-2013).
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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